
1

E
st

e 
R

o
te

iro
 d

e 
Le

itu
ra

 re
fe

re
-s

e 
à 

o
b

ra
 A

s 
flo

re
s 

q
ue

 a
 g

en
te

 in
ve

nt
a,

 d
a 

E
d

ito
ra

 Á
tic

a.
 N

ão
 p

o
d

e 
se

r 
co

m
er

ci
al

iz
ad

o
.

autora Fernanda Lopes de Almeida

ilustradora Tatiana Paiva

coleção Poesia para Crianças

editora Ática

formato 17,5 x 30,5 cm

número de páginas 24

faixa etária sugerida 8/9 anos

roteiro de leitura

AS FLORES QUE A GENTE INVENTA

antes de ler o livro

As atividades sugeridas neste roteiro 
podem ser realizadas em diferentes  
dias. Isso tudo irá depender da idade  
e da capacidade de concentração  
e envolvimento de cada aluno leitor.

a) atividades de preconhecimento/
contextualização sobre o tema

> Vocês gostam de poesia? 
> Quem sabe dizer qual a diferença entre 
poesia e poema?
> Quem sabe algum poema de cor? 
Vamos ouvir?
> O que um texto precisa para ser um 
poema?
> Como a gente sabe reconhecer um 
poema?
> Um poema pode contar uma história? 
Vocês conhecem algum assim?

o que é poesia?
Pode-se chamar de “poético” tudo 
o que desperta beleza, mexe com 
a nossa emoção e sensibilidade, 
pode ser uma pintura, um texto 
(prosa ou poema), uma foto,  
uma música, etc.
Assim como o conto, a fábula  
e outros tipos de prosa, a poesia 
também é um gênero literário.  
Um conjunto de poemas tem o 
nome de poesia. Uma composição 
em versos é chamada de poema  
(às vezes também de poesia), 
geralmente tem uma linha embaixo 
da outra, harmoniza palavras, sons, 
ritmo, com rima ou não. Estrofe é 
o conjunto de versos, mesmo que 
tenha apenas um verso.
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b) atividade de familiarização com o livro

1. Proponha aos alunos que manuseiem o 
livro, observem as informações da capa e 
contracapa, relatem o que identificam no 
livro que será lido, como:
Título do livro: AS FLORES QUE A GENTE 
INVENTA
Autora: FERNANDA LOPES DE ALMEIDA
Ilustradora: TATIANA PAIVA
Coleção: POESIA PARA CRIANÇAS
Editora: ÁTICA

Explique a função de cada item. Mostre 
onde geralmente estão o nome da cidade 
da editora, o número de edição e o ano 
de publicação. A familiarização com a 
ficha técnica do livro leva as crianças a 
entender melhor o que são informações 
bibliográficas e, assim, aprender 
procedimentos importantes para sua 
formação como leitores. Questione:
> O que o título e a ilustração da capa nos 
informam?
> O que vocês acham que são essas flores 
que a autora diz que a gente inventa? 
> Qual a diferença entre inventar e mentir?

resenha do livro

Livro de poesia que aborda o ato  
da criação em “O Sol que eu fiz”; 
como criar um jardim na imaginação 
em “A menina e o jardim”; fazer 
poesia sem saber que o faz em 
“Água da fonte”; o que a avó diz: 
dorme com os anjos em “Os anjos e o 
tempo”; uma mãe alimenta seu filho 
com os cinco sentidos em “Alimento”; 
nós precisamos de mais coisas que 
um sapinho precisa em “Sapinho na 
lagoa”; só unindo o sonhar e o fazer 
é que tudo se concretiza em “Sonhar 
e Fazer”; o poder da criação é infinito 
em “Existe flor preta?”; o real e o 
imaginário estão em “As flores que  
a gente inventa”.

Temas: imaginação / criatividade / 
família (mãe, pai, avó, filhos) / infância.

biografia da ilustradora

Tatiana Paiva nasceu e mora em 
São Paulo. Começou a desenhar  
ainda menina. Lápis e tinta sempre 
foram sua brincadeira predileta. 
Formou-se em Desenho Industrial 
(FAAP) e hoje passa os dias contando 
histórias através de suas ilustrações. 
Gosta muito de colorir usando 
técnicas mistas e experimentando 
novos coloridos.

Segundo os dicionários de língua 
portuguesa, invenção significa 
criação; descoberta; fantasia; 
faculdade de imaginar; criar.

> Vocês já inventaram algo ou alguma 
situação para ficar bem? O que foi? 

2. Peça que as crianças observem 
as flores desenhadas na capa do livro  
e estimule-as a falar sobre elas. Conte  
que a ilustradora se chama Tatiana Paiva, 
ela cria suas ilustrações usando primeiro 
a imaginação, depois com a razão vai 
trabalhando os esboços até chegar  
às ideias que visualizou.

3. Peça que as crianças arrisquem palpites 
sobre os temas tratados no livro a partir  
do título e da ilustração da capa.
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2. Leia o poema da p. 6, no final a menina 
“Às vezes lembrava aquele jardim / que 
nem todos compreendiam como era /  
e onde ficava”. Pergunte:
> Será que vocês entenderam como era e 
onde ficava o jardim da menina? 

3. Na p. 8, a poeta diz que a poesia pode 
“brotar da enxada, da vassoura, do volante 
do carro”. Questione:
> De que forma vocês acham que isso 
acontece? 

biografia da autora

Fernanda Lopes de Almeida, 
autora de clássicos como A fada 
que tinha ideias e os livros da 
coleção Passa Anel, faz parte do  
grupo de escritores que renovou  
a literatura infantil brasileira na  
década de 1970. Seu primeiro livro, 
Soprinho, foi o vencedor do Prêmio 
Jabuti de melhor livro infantil em  
1971. Fernanda continua inventando 
histórias. Sua obra é marcada 
pela valorização da infância e, 
principalmente, da inteligência  
da criança.

4. Pergunte à classe:
> Vocês conhecem a autora Fernanda 
Lopes de Almeida? Já leram alguma obra 
que ela escreveu? Qual? 

Relembre à classe algumas informações 
sobre a autora.

Independentemente da resposta 
das crianças, é importante ler 
também a entrevista da autora nas 
pp. 22-23. Numa das respostas, 
ela diz que a “poesia está aí, em 
tudo. Nós temos apenas a humilde 
função de captá-la e, se possível, 
revelá-la” (p. 22). E que todo 
mundo tem a capacidade de sentir 
a poesia (p. 23).

4. “Em Alimento”, nas pp. 12-13, o sentido 
da visão aparece no início do poema:  
“A mãe olha o menino”. Peça para as 
crianças enumerarem os outros sentidos 
abordados ao longo dos versos.

5. Leve os alunos a notar que o poema da 
p. 18 exemplifica a afirmação do poema  
da p. 21: “As flores que a gente inventa 
logo depois de inventadas tornam-se  
flores reais”.

6. O final do poema da p. 21 diz: 
“Quem põe bem separadinhos o real  
e o imaginário / não conhece a realidade  
e da missa sabe apenas a metade”. 
Pergunte: 
> O que vocês entendem por “da missa 
sabe apenas a metade”?

durante a leitura do livro

bate-papo sobre a história

Na leitura compartilhada, faça 
interrupções em momentos estratégicos 
do texto, formulando perguntas  
que gerem reflexão, ajudem o leitor  
a compreender melhor a obra, abram a 
possibilidade de a criança fazer relações 
com sua vida e com outros textos:

1. Na p. 5, o poema diz: “O pai era sábio e 
respondeu assim: / É mesmo, filho! Você é 
capaz de criar sóis!”. Pergunte aos alunos 
por que o pai era “sábio”, o que ele quis 
dizer com a frase?
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> “Sonhar, sozinho, vira um balão 
de gás, / que voa para o espaço  
e arrebenta no ar. / Fazer, sozinho,  
vira uma minhoca, / rastejando no  
chão sem nenhum infinito”. O que  
vocês entenderam com esses versos  
do poema “Sonhar e Fazer”, das  
pp. 16-17?

“Da missa sabe apenas a metade” é  
um provérbio popular que significa 
que a pessoa não conhece muito 
determinado assunto. Provérbios são 
frases e expressões anônimas que 
tratam de modo lógico sobre diversas 
situações da vida. Exemplos: “A pressa 
é inimiga da perfeição”; “Quem tudo 
quer nada tem”; “O barato sai caro”; 
“Filho de peixe, peixinho é”. Aproveite os versos e converse 

com os alunos sobre figuras de 
linguagem, que são uma forma 
particular de alguém expressar 
suas ideias sobre determinado 
assunto. Nos versos “balão 
de gás” e “minhoca”, a poeta 
emprega metáforas para reforçar 
a explicação de “sonhar” sem 
o “fazer” e vice-versa, criando 
imagens bem particulares.

> Vocês se lembram de mais algum 
provérbio? Sabem o significado dele?

depois da leitura

a) hora do debate

Introduza questões para que a classe reflita 
sobre alguns momentos da obra. Some 
outras questões que possam fazer a ligação 
entre a história e o universo do aluno, sua 
imaginação e realidade, experiências e 
sonhos. A seguir algumas sugestões: 
> De qual(is) poema(s) vocês mais 
gostaram? Por quê?
> E o de que menos gostaram? Por quê?
> No poema da p. 6, a menina tem 
um jardim imaginário. Algum de vocês  
tem um lugar secreto onde às vezes  
gosta de se refugiar? Como ele é,  
onde fica? 
> “A poesia mais bonita é a de quem 
não sabe que é poeta” é o que afirma a 
poeta na p. 8. Vocês já ouviram de alguém 
algo que acharam bonito, que mexeu 
com a sua emoção? Ou que vocês mesmo 
falaram e alguém elogiou?
> O que vocês acharam do poema 
“Sapinho na lagoa”, nas pp. 14-15?  
Vocês concordam com a poeta quando  
diz que “A tristeza que vemos nele é 
nossa”? Por quê?

> Em vez de “balão de gás”, quem tem 
outras palavras para definir “sonhar” sem  
“fazer”?

b) atividades de reconhecimento  
dos elementos da narrativa

É comum falar de elementos da narrativa 
na prosa literária. Nos poemas deste livro, 
porém, é fácil notar a sua presença. Tratam- 
-se de poemas narrativos, quer dizer, a 
maioria deles conta uma história, há ação, 
personagens, cenário… E o entendimento 
da turma com relação aos elementos da 
narrativa pode ampliar as referências para 
auxiliá-los na interpretação dos poemas  
e na criação de novos significados. 
Sugestões:

1. Sabemos que um menino e seu pai são 
os personagens do poema “O sol que 
eu fiz”, na p. 5. Eles aparecem em outro 
poema?
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personagens

> menino: capaz de criar sóis e seu 
pai sábio.
> menina: criou um jardim imaginário, 
e sua família (o pai, que chegava 
sempre zangado; a mãe,  
que brigava com o pai; e os três 
irmãos pequenos barulhentos).
> chofer de táxi: poeta por um instante.
> avó: abençoava a neta.
> mãe: utilizava os cinco sentidos para 
cuidar de seu menino, que cresceu 
belo e forte. 
> sapo: parecia sozinho, era casado 
com a pedra, e a lagoa era sua  
escola.
> irmãos gêmeos Fazer e Sonhar: 
vivem de braços dados e dão origem 
às artes, às ciências, às religiões e  
às sociedades.

3. Vocês acham que a linguagem desses 

poemas é diferente da linguagem de um 

conto, de prosa literária?

narrador

É a poeta que se coloca na p. 8:  
“... mas usufrui melhor a sua poesia 
do que eu, que ouço e sei que aquilo 
é poesia”. Está presente também 
no verso da p. 15, mas agora no 
plural: “A tristeza que vemos nele é 
nossa. Nós que precisamos de tantas 
coisas”. E ainda na p. 21: “Existem 
flores reais e flores que a gente 
inventa”.

linguagem

A linguagem é poética, quer dizer, 
expressa sentimento e emoção.  
As imagens dão beleza aos versos, 
como na p. 8: “É a [poesia] que brota 
da enxada”; na p. 13: “o saber da mãe 
deu asas ao menino”. Na p. 14 há uso 
de linguagem coloquial sem perder 
a poesia: “e ele, tadinho, não tem 
companheiros”.

tempo

O tempo verbal é variado nos  
poemas: presente, pretérito  
e futuro. Quanto ao tempo 
cronológico da narrativa, vários 
poemas apresentam-se atemporais, 
como “Água da fonte”, “Sapinho  
na lagoa”, “Sonhar e Fazer” e  
“As flores que a gente inventa”.2. Quem narra os poemas parece saber muito 

sobre o ato de criação. Quem pode ser?

c) atividades de criação

Sugira à turma a criação de um poema, 
com ou sem rima. Primeiro, o grupo 
vota no poema do livro que achou 
mais interessante como inspiração para 
o trabalho. Podem usar o assunto e 
os personagens, desde que estejam 
relacionados ao tema do livro: o ato de 
criar. Depois, distribuídos em pequenos 
grupos, criam cada verso do poema. 
Escreva no quadro os versos da classe 
até formar o poema. Ao final, peça que 
eles avaliem a coerência do tema entre os 
versos e a linguagem, que deve expressar 
emoção e beleza. Depois, a partir de seus 
comentários, eles corrigem e sugerem as 
modificações que acharem necessárias.




